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AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Söndagen den 29 mars 
avhöll Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening sitt ordi-
narie årsmöte i Starrkärrs 
bygdegård. Ett 25-tal med-
lemmar hade mött upp för 
att närvara vid mötet. Under 
Hugo Wallbergs ledning var 
förhandlingarna snabbt avkla-
rade. Vad som särskilt kan 
nämnas är, att efter många 
år i styrelsen, hade Mona 
Lorentzson avsagt sig omval. 
Hon ersätts i styrelsen av 
Ragnar Otter.

Det har påpekats till sty-
relsen att medlemmar inte 
får tillräcklig information om 
vad som händer i föreningen 
under året.

Efter årsmötet skickas ett 

brev till medlemmarna som 
innehåller inbetalningsavi 
för årsavgiften, samt ett pro-
gram som talar om vad som 
kommer att hända under 
innevarande år. Detta är det 
enda utskick som sker under 
året, dels på grund av kostna-
der för porto, samt en arbets-
insats med adressering av 
kuvert. Större händelser som 
sker under året annonseras i 
lokalpressen.

Prästalunden är ett popu-
lärt lokalt utflyktsmål. Det är 
en vacker plats med vacker 
utsikt åt flera håll. Föreningen 
ser gärna att besöksgrupper 
kommer dit, men det vore 
tacknämligt om någon i sty-
relsen blev informerad om 

detta. Det är ingen lämplig 
lekplats för skolor och dagis. 
Vi är några få som ofta får 
ställa upp och städa och ordna 
efter besök.

Hembygdsföreningen 
ställer gärna upp och guidar 
i parken både inom- och 
utomhus, men ring gärna 
först.

Välkomna till Prästalun-
den!

FOTNOT. Hembygdsparken är 
öppen för besökare under juni-
augusti, på söndagar mellan 13-16. 
Vi kan under den tiden servera 
kaffe för en billig peng om så 
önskas.

Styrelsen

Hembygdsgården ett populärt utflyktsmål
– Men inte lämplig som lekplats

Prästalunden i Starrkärr är ett populärt utflyktsmål, men ingen lämplig lekplats för skolor 
och dagis skriver styrelsen för Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening.

Arkivbild: Jonas Andersson

Vill man idag, i slutet 
av april, få en under-
bar naturupplevelse, 

ska man söka sig till Präst-
alunden i Starrkärr, och gå 
den märkta stigen i ek- och 
hasselskogen. Idag blommar 
vitsipporna, eller rättare sagt 
de svämmar över. Hela om-
rådet är täckt av vitsippor, 
det ser nästan ut som om det 
har snöat. Doften är också 
underbar. Mäktigt bedövan-
de. Har man upplevt detta, 
kommer man tillbaka gång 
efter gång.

För att allmänheten 
ska få njuta av detta, och 
även andra naturupplevel-
ser under året, så har Ale 
kommun tillsammans med 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening märkt ut en 
stig som leder besökaren 
runt i ekskogen, samt tagit 
fram en broschyr som berät-
tar om sevärdheter som 
besökaren passerar. Besö-
karna på stigen är många, 
och som vi förstått, ett 
populärt utflyktsmål.

För att det skall vara lätt 
att vandra har hembygdsför-
eningen åtagit sig att hålla 
stigen i gott skick, så att det 
skall vara lätt att ta sig fram. 
Tyvärr har inte alla förstått 
att det är en stig för prome-

nader. Det händer, inte allt 
för sällan, att personer till 
häst rider in på stigen, och 
på så vis trampar sönder den 
och försvårar för dem som 
vill promenera, att ta sig 
fram.

Representanter för hem-
bygdsföreningen har träffat 
ryttare och påpekat problem 
som uppstår när de rider på 
stigen. Vissa har varit för-
stående och sagt att det inte 
skall hända igen. Andra har 
hänvisat till Allemansrätten, 
och att man får rida var man 
vill.

Vi, Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening som 
sköter stigen, Ale kommun 
som tagit fram broschyren, 
och Svenska Kyrkan som 
är markägare, vill vädja till 
de ridande att inte rida på 
stigen. Det kommer att 
sättas upp skyltar, som talar 
om var man inte får rida.

Tro inte att vi är hästha-
tare, för det är vi inte. Det är 
mycket trevligt att se ryttare 
ute på våra vägar.

Styrelsen
Starrkärr-

Kilanda Hembygdsförening

Prästalundstigen 
är ingen ridväg

Prästalundstigen är till för sköna promenader, men allt för 
ofta syns även hästar ridande i terrängen. Foto: J Andersson


